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Осындай

іргелі мәселелерді оқып-зерттеуде, ортақ шешімдер мен

ғылыми негізделген тұжырымдамалар жасауда үлкен үлестерін қосып, атсалысып жатқан конференцияның қатысушаларына, отандық
және шетелдік қонақтарымызға алғысымызды білдіреміз.

Аталмыш
кәсіпқойлықты, адалдықты және патриотизмді ардақтаудың өте тиімді тәсілдерінің бірі деп білемін.
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ, БАРШАҢЫЗҒА ТЕК СӘТТІЛІК ТІЛЕЙМІН!
ғылыми-тәжірибелік конференция жас буын еліктейтін

Конференция

–

дәстүрлі түрде екі бөліктен тұрып, секциялық оты-

жылдығы
мерейтойы
шеңберінде
отандық
және
телдік
басын қосқан

–

«Экономикалық

шеға-

лымдардың
тұрақсыздық жағдайында есептік

қаржылық мәселелер және оларды шешу жолдары» тақырыбында

халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы болып өтті.

Конференция мақсаты–экономика, қаржы, есеп, құқық және білім
тәжірибесі бойынша ғалымдар, тәжірибелі
мамандар, коммерциялық ұйым өкілдері, кәсіпкерлер мен билік органы қызметкерлеріне еркін ақпарат, пікір алмасуларына мүмкіндік
жасау; экономикалық тұрақсыздық жағдайында есептік – қаржылық
берудің теориялары мен

салаларда орын алған

мәселелерді талқылап жетілдіру жолдарын

ұсыну, ғылым мен өндіріс арасын жақындастырудың перспективаларын қарастыру.

Конференцияның пленарлық отырысы университет президенті экономика ғылымдарының докторы, профессор Нәдірбек Әпсәлемұлы
Әпсәләмовтың кіріспе - құттықтау сөзімен басталды.
КОНФЕРЕНЦИЯҒА ҚАТЫСУШЫ ҚАДІРМЕНДІ ӘРІПТЕСТЕР, ҒЫЛЫМИ ТОП, СТУДЕНТТЕР, ҚОНАҚТАР!
—Тәуелсіз еліміз ширек ғасырға жуық уақыт ішінде экономикалық қаржы дағдарыстардың қиындықтарына қарсы тұра білді,
тұрақты даму жолына түсіп, биік белестерді бағындырды, толағай
жетістіктерге қол жеткізіп, әлемдегі бәсекеге қабілетті 30 елдің қатарына енуді мақсат етті.
Биыл «Мәңгілік Ел» болуға бекінген мемлекетіміздің бүгіні мен
келешегі туралы ой толғайтын еліміздің есепті жылы десек, біз үшін
де экономика, қаржы, есеп, құқық және білім берудің теориялары мен
тәжірибесі бойынша ғалымдар, тәжірибелі мамандар, коммерциялық
ұйым өкілдері, кәсіпкерлер мен билік органы қызметкерлерімен еркін
ақпарат, пікір алмасып, ғылыми жұмыстарымызды қорытындылап,
ғылым мен өндіріс арасын жақындатуда ғылыми негізделген шешімдер қабылдайтын кезең деп білеміз.
Қазіргі таңдағы экономикамыздың инновациялы бағытта дамуы
өскелең ұрпақтан, болашақ маман иелерінен, профессор - оқытушылар құрамынан іскерлікті талап етуде.
Осындай қоғамымызды әртараптандыру барысында, шешуі уақыт
күттірмес мәселелер туындауда.
Оларды ғылыми тұрғыдан оқып-зертеу, халықаралық деңгейде тәжірибе алмасып, ортақ жетілдіру жолдарын қарастыру, билік
құрылымдарымен бірлесе отыра ұлттық экономикамызды күшейтуге атсалысу зиялы қауым өкілдері ретіндегі баршамыздың міндетіміз
деп санаймын.

рыспен жалғасты.

Жалпы

6 секция бағыттары бойынша ұйҒылыми жиынға барлығы 116 ғылыми мақала ұсынылған (оның 55 мемлекеттік, 56 орыс, 5 ағылшын тілдерінде).
Конференция тақырыбының өзектілігін оған қатысушылар географиясының кеңдігінен де байқауға болады. Ғылыми жиынға тек
Қазақстанның Алматы, Астана және басқа да қалалары ғана емес,
сонымен қатар, Қытай, Ұлыбританя және Ресей мемлекеттерінің де
ғалымдары атсалысқан.
Пленарлық мәжіліс мазмұнды, аудитория тарапынан қызықтыратын көптеген сұрақтарға толы, тартысты өтті.
Өз кезегінде атап айтар болсақ, пленарлық мәжіліске онлайн режимде қосылған Англя бухгалтерлер ассоциациясы мүшесі, Қытай
Халық республикасының Джангсинск университетінің «Экономика
және қаржы» мамандығы магистранты Phillip Mutambo мырзаның
«Бухгалтерлік есепті басқарудағы ақпараттық – технологиялық сын
– қатерлер» тақырыбындағы баяндамасы ерекше қызығушылық туғызды. Халықаралық озық тәжірибемен бөлісе отыра, қазіргі заманда
бухгалтер маманы қандай қасиеттерге ие болуы керек екендігі туралы тың пікірлерін ортаға салды.
Келесі, экономика ғылымдарының докторы, профессор Ержанов
Мұхтар Салтайұлы осы еліміздің 25 жылдық тәуелсіздігі кезінде
аудит саласының дамуы, кемшіліктері мен жетілдіру жолдарына
тоқталса, тағы бір онлайн режимде қосылған жас ғалымдар, «Болашақ» бағдарламасы гранты иегерлері, Англия мемлекетінің Данди
университетінің «Менеджмент және HR» факультеті магистранты
Токенов Думан «Ағылшын елінің дуалдық білім беру жүйесі және
оның Қазақстан үшін тәжірибесі» тақырыбындағы ғылыми зерттеу
жұмысы нәтижелерін баяндап, 2015 жылы ғана Қазақстан компанияларының 38 мың шетелдік қызметкерді жұмысқа тартқандығына
конференция жұмысы

ымдастырылды.
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алаңдаушылық білдіріп, отандық кадрлар біліктілігін арттыру арқылы

осыншама жұмыс орындарын қазақстандық кадрлармен толықтырудың жолдарын ортаға салды, келесі

Сент – Эндрюс университеті
(Ұлыбритания мемлекеті) «Халықаралық қатынастар» факультетінің
PhD докторанты Арынов Жәнібек жаһандық үрдістердің Қазақстан
экономикасына әсері мен Европалық одақ пен Қазақстан арасындағы қаржылық – экономикалық қатынастар мәселеріне тоқталып,
еліміздің шикізаттық бағыттан алыстап, өңдеуші саланы дамыту
қажеттігін айта келіп, Ресей мемлекетіне Батыс елдерінің экономикалық санкциялары мен әлемдік мұнай бағасының төмендеуі Қазақстан экономикасына қаншалықты әсерін тигізіп жатқанына талдау жасап, өз болжамдарын білдірді.
Келесі пленарлық мәжілісте сөз алған Қазақ экономика, қаржы
және халықаралық сауда университеті (Астана қ-сы), э.ғ.д., профессор, Әлиев Мұрат Қапбарұлы әсіресе экономикалық тұрақсыздық
жағдайында қаржы саласында алаяқтықты анықтаудағы сапалы
қаржылық талдауды дұрыс ұйымдастырудың маңыздылығына баса
көңіл аударса, ал э.ғ.к.,

«Есеп және туризм» кафедрасы меңгерушісі
(ҚИУ, Семей қ-сы) Мұхамадиева А.А., ағылшын тілінде ұсынған

ғылыми

баяндамасында

бюджеттеудің

кәсіпорын

стратегиясын

басқарудың инструменті ретіндегі маңызының артып келе жатқандығы турасында айтса, э.ғ.к.,
верситеті

«Менеджмент»

Шәкәрім

атындағы мемлекеттік уни-

кафедрасы доценті,

Ағымбаева Әсия Ер-

лікқызы ұлттық экономиканы жаңаша құрудың бір бағыты ретінде
төмен көміртекті дамыту туралы ойларымен бөлісті.

	Пленарлық мәжілістің соңғы баяндамашысы жас ғалым,
PhD докторы (ҚИУ, Семей қ-сы) Алпысбаев Қуаныш Сұлтанмах-

мутұлы ауыл шаруашылық кәсіпорындарындағы кадрлар әлеуетін
басқару жүйесі туралы тың ойларын ортаға салып, студент - жастарға
құзыреттіліктерін арттыруда тынбай еңбек етулеріне үндеу тастады.

Пленарлық мәжілістен кейін конференция жұмысы жоғарыда атап

өткеніміздей тақырыптарына сәйке секциялық отырыстарда жалғасын тауып, соңында экономиканы, есеп

– қаржы салаларын тұрақты

концепциясын жасақтау, жекеменшік

–

дамытудың индикаторларын анықтау, кәсіпорындарда тұрақты даму

мемлекеттік әріптестікті

дамыту, ғылым мен өндірісті байланыстырудағы дуалдық білім беру
жүйесін жетілдіру бойынша топтастырылған қарар
былданды.

(резалюция)

қа-

Сонымен қатар, жалпы конференция жұмысы ағылшын тілін жетік

меңгерген мазмұнды ұйымдастырылып,

Қазіргі

таңдағы экономикамыздың инновациялы бағытта дамуы

өскелең ұрпақтан, болашақ маман иелерінен, профессор
лар құрамынан іскерлікті талап етуде.

- оқытушы-

Осындай қоғамымызды әртараптандыру барысында, шешуі уақыт

күттірмес мәселелердің қордаланып қалғандығын конференция барысында анық көзімізді жеткіздік.

«Оларды

ғылыми тұрғыдан оқып-зертеу, халықаралық деңгей-

де тәжірибе алмасып, ортақ жетілдіру жолдарын қарастыру, билік

құрылымдарымен, практик мамандармен бірлесе отыра ұлттық экономикамызды күшейтуге атсалысу зиялы қауым өкілдері ретіндегі
баршамыздың міндетіміз екені анық»
стырушы, э.ғ.д., профессор,

- дейді
Ержанов М.С.

конференция ұйымда-

Ғылыми келелі жиын соңы осындай іргелі мәселелерді оқып-зерт-

теуде, ортақ шешімдер мен ғылыми негізделген тұжырымдамалар

жасауда үлкен үлестерін қосып, атсалысып жатқан конференцияның

қатысушаларына, отандық және шетелдік қонақтарға алғыс жариялап,

Астана

қаласының

«Синергия - Аудит» ЖШС-мен

шығар-

машылық әріптестік туралы меморандумға қол қоюмен аяқталды.

А

т а л м ы ш

ғылыми-тәжіриконферен-

белік

тиісті

ден-

гейде

өтті

жас

буын

еліктейтін

ция

–

кәсіпқойлықты,

адалдықты

және

патриотизмді
ардақтаудың
өте тиімді тәсілдерінің

білеміз.

бірі

деп

ҒЖ және ХБ проректоры Құрманғалиева Нұргүл Қадылбекқызы PhD доктор,
Қадыров Берік Қайыпқанұлы -PhD доктор, «Экономика және
қаржы» кафедрасының меңгерушісі
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Конференцияға
ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ КАК
СРЕДСТВО ВЫЯВЛЕНИЯ
МОШЕНИЧЕСТВА
Алиев М.К., Казахский
университет
экономики,
финансов и международной
торговли, г. Астана

Изучение литературных источников свидетельствует, что финансовая отчетность занимает все
большее место в бизнесе и является
основным звеном в системе информационного обеспечения в принятии управленческих решений. Анализ финансовой отчетности является неотъемлемой частью финансового анализа. [1,2,3,4]
Как свидетельствует мировая практика, аудит финансовой отчетности не может в полной мере гарантировать того, что информация в
отчетности достоверна. Так, для того чтобы соответствовать ожиданиям инвесторов, менеджмент зачастую искажает данные в отчете
о прибылях и убытках, балансе или не полностью раскрывает их в
примечаниях к отчетности.
Согласно статистическим данным Association of Certified Fraud
Examiners, только за истекший год в результате мошенничеств в финансовой отчетности совокупный ущерб, нанесенный ее пользователям, составил 660 млрд. долл. США.
Сегодня казахстанские компания расширяют рынки бизнеса с
зарубежными партнерами, что вызывает потребность в достоверной
финансовой отчетности. Поэтому уроки международной практики
по предотвращению мошенничества, фальсификации и искажений
финансовой отчетности будут весьма полезны для отечественных
компаний.
Как показывает международная практика, анализируя отчетность на предмет мошенничества, можно, по различным оценкам, на
50-70% снизить риски принятия необоснованных решений.
Цель искажения финансовой отчетности - введение в заблуждение ее пользователей, которые на базе недостоверной информации
примут неправильное решение. Сегодня наиболее полной статистикой в области искажений отчетности обладают США.
На основе изученных литературных источников нами были выделены наиболее распространенные способы искажений и фальсификаций данных финансовой отчетности в зарубежной практике. В таблице 1 классифицированы основные способы искажений финансовой
отчетности.[5]
Как видим из данных таблицы, несмотря на многообразие применяемых схем по фальсификации финансовой отчетности, все они
приводят к однотипному воздействию на следующие элементы финансовой отчетности: изменение выручки; изменение расходов; завышение валюты баланса и др.
Как свидетельствует международный опыт, без хорошего знания
отраслевой специфики и производственных показателей компании,
выявить факты мошенничества в финансовой отчетности весьма
сложно. Поэтому в западной практике широко используется «Карта
нормативных отклонений финансовых индикаторов», разработанная профессором университета штата Индиана США М. Бенишем
(Меssod Beneish). [6]
Для анализа на предмет искажения данных, автор предлагает использовать показатели роста качества активов, оборачиваемости,
темпы снижения маржинальной прибыли и дебиторской задолженности и т.д.
Чтобы использовать карту нормативных отклонений, требуется
отчетность компании за несколько периодов (как минимум за два
года), а также отчетность сопоставимых по размерам компаний,
действующих в той же отрасли.
Несомненно, отличить умышленное искажение отчетности от
бухгалтерской ошибки совсем не легко. Главным признаком мошенничества является умышленность действий по искажению финансовой отчетности.
В заключение отметим, что основные пути выявления искажений отчетности - это должная организация внешнего и внутреннего
аудита, служба внутреннего контроля, а также наличие «осведомителей». На основе данных анализа финансовой отчетности необходимо производить выработку направлений финансовой политики
компании, и от того, насколько качественно она проведена, зависит
эффективность принимаемых управленческих решений.

ИННОВАЦИЯ – БОЛШАҚ
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«Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік
жылдарындағы
аудиттің дамуы»
Ержанов Мұрат Салтайұлы—
экономика
ғылымының докторы,
ҚИУ профессоры.

1993 жылдың 18 қазанында «Аудитор заңы» қабылданды. Аудиторларды 1
сьезі өтті. Осыған орай баяндамашы
Қазақстандағы бухгалтерлік есепке алу және аудит
жүйесін дамытудың негізгі үрдісіне талдау, аудиторлық қызметтің
ерекшеліктері, аудитор, кәсіби есепші-аудитордың біліктілік деңгейін арттыру және бухгалтерлік есеп, кәсіпорын, Қазақстанның
тәуелсіздігіміздің 25 жылдығы ішінде аудиттің даму тарихы, ерекшеліктері туралы туралы ауызша кеңінен әңгімеледі.
—Халықаралық қаржылық есептіліктің қажеттілігін мемлекеттің
жалпы саясаты және
Халықаралық қаржылық есептілік стандарттары стандарттарына
(ХҚЕС) және Халықаралық аудиттің стандарттарына (ХАС) көшу
әлемдегі аса дамыған және алдыңғы қатарлы бухгалтерлік есепке
алу стандарттары болып табылады деп есептеледі. Елбасы «Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына
кіру стратегиясы» атты өз Жолдауында атап өткендей, Қазақстан
осы заманғы, бәсекеге қабілетті және ашық нарық экономикасы
бола алады. Әлемдік экономикаға ойдағыдай кірігуі үшін бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп беру жүйесін дамыту ерекше
өзекті , өйткені бухгалтерлік есепке алудың, қаржылық есеп берудің
және аудиттің мақсаты —басқару шешімдерін қабылдау үшін мүдделі пайдаланушыларды экономикалық ақпаратпен қамтамасыз ету
болып табылады.
Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес осы
қаржылық есептілікке әзірленген өзге де ескертулер кіреді.
Қаржылық есептіліктің дайындалуы мен сенімді жасалуына және
оның Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес
келуіне жауап береді. Бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп
беруді жүргізу бөлігінде ақпараттық жүйені, яғни ұйым қызметінің
түрлі салалары үшін бірыңғай ақпараттық жүйелері бизнестегі маңызды құралдардың біріне айналды. Бухгалтерияның жұмыстарының
жеделдігін арттыруға және уақтылы әрі тиімді шешімдер қабылдауға
мүмкіндік беретін бухгалтерлік есепке алуды жан-жақты автоматтандырусыз жүзеге асырылмайды.
Бухгалтерлер мен аудиторлардың кәсіби дайындығы деңгейін көтеру, яғни кадрларды даярлау және қайта даярлау маңызды
болып табылады. Олардың ХҚЕС бойынша дайындалған ақпаратты
пайдаланудағы дағдылары мықты болуы керек. Яғни бухгалтерлерді,
қаржылық менеджерлерді, аудиторларды, маркетологтарды және
басқа да мамандарды даярлау және олардың біліктілігін арттыру
өзекті мәселенің бірі. ХҚЕС-қа сәйкес бухгалтерлік есепке алу мен
қаржылық есеп беруді жасауда ақпаратты қалыптастыру принциптерін түсінетін, бухгалтерлік есепке алуды жүргізудің, қаржылық
есеп беруді дайындау мен аудитінің қазіргі заманға сай дағдысы
бар білікті бухгалтерлер мен аудиторлардың жеткілікті санын дайындау міндеті тұр. Аудиторлар қаржылық есептіліктің сенімділігін
айғақтайтын маман. Аудиттің халықаралық стандарттары аудиторлардың этикалық нормаларды міндетті түрде сақтауына, сондай-ақ
қаржылық есептіліктің елеулі бұрмаланбауына жеткілікті сенімділікте болу үшін аудитті жоспарлау және жүргізуді талап етеді. Аудитке
қаржылық есептіліктің сандық көрсеткіштеріне және ескертулерге қатысты аудиторлық дәлелдемелерді алу үшін қажетті рәсімдерді жүргізу жатқызылады. Тиісті рәсімдерді таңдау қаржылық есепке әсер
ететін асыра пайдаланулар, немесе қателер салдарынан қаржылық
есептіліктің елеулі бұрмалалану қатерін бағалау енгізілген аудитордың кәсіби пайымдауына негізделеді. 38 мың аудитор сырттан
тартылады екен. Неге өзімізден дайындамасқа. Неге өзіміз мықты
аудитор болуға ұмтылмасқа, инновация дәуіріне лайықты. Сіздер—
еңбек нарығындағы тауарсыздар.Сондықтан жақсы оқып, ерінбей
еңбектеніп, биікке ұмтылыңыздар, біліммен жан-жақты қаруланған
заманға лайық , төрт құбыласы сай тұлға болыңыздар!
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—Здравствуйте, меня зовут Phillip Mutambo. Я ком«АССА» (Ассоциация дипломированных сертифицированных бухгалтеров). Я закончил бакалавриат в Оксфорд
Брукс университете по специальности «Бухгалтерия». В данный момент я получаю степень магистра в Jiangxi University
(JUFE). Я бы хотел поговорить о том, что какие вызовы могут привнести технологии в сферу бухгалтерии. [1] Технологии делают процесс работы бухгалтерии легче, хотя в тот же
момент технологии меняют роль и значимость бухгалтерии.
Роль бухгалтеров изменилась в течение последних лет. Поэтому бухгалтерам нужно повысить свою ответственность,
которую требует их профессия. Профессиональный бухгалтер
должен иметь целостное представление не только о цифрах,
процессах в компании, но и за пределами фирмы тоже. Это
паньон

играет большую стратегическую роль в развитии знаний о
финансовых сферах, таких как
жмент».

Они

«Маркетинг» и «Бренд менед-

должны помогать организации во внутреннем

анализе сопутствующих компетенций, а также проводить

анализ внешней среды, руководствуясь критическими факто-

рами успеха, на которые организация должна быть нацелена,

в целях улучшения и достижения организационных целей.
Большое спасибо за ваше внимание!
В завершении я бы хотел поздравить Республику Казахстан
с 25-летием Независимости!

Әлиев Мұрат Қапбарұлы - экономика ғылымдарының докторы,
профессор, Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда
университетінің «Есеп, талдау және аудит» кафедра меңгерушісі
Тілші:

Мұрат

Қапбарұлы!

Қаржылық
тал-

бөлігі

қаржылық

есептіліктеріне талдау жасау- қаржылық
даудың

ажырамас

және

есептіліктің дайындалуы мен сенімді жасалуы-

на және қаржылық есептіліктің халықаралық
стандарттарына сәйкес келуі маңызды болып
табылатындығына тағы бір көз жеткіздік.

-Әрине,

бұл

–аксиома. Кәсіпорындар,

меке-

мелер, ұйымдар, жеке кәсіп иелері жылдық есеп
береді.

Бухгалтер –

бұл арада басты тұлға.

Ол

тек баланста кіріс пен шығысты ғана біліп қоймай, өзі жұмыс істеп
отырған кәсіпорынның бүкіл тынысы-тіршілігінен, материалдық өндірістік қана емес, әлеуметтік
рек.

Толық

есеп беруі керек.

мәселелерін

Көптеген

бәрін

жетік білуі ке-

кәсіпорындар

жылдық

есептілікті жан-жақты, яғни халықаралық стандарттарға сай білікті
көрсете алмайды.

Мысалы «Қазақстан теміржолы» АҚ-ның жыл58 бетті құрайды. Бұл – Қазақстандағы
теміржолдардың алып «жүрек соғысын» тыңдап отыратын үлкен
компания үшін тым аз. Ол әлденеше беттен құралуы жауапкершілігі аса ауқымды шаруа. Бұл жауапкершілікке: қаржылық есептілікке
әсер ететін асыра пайдаланулар салдарынан, не қате салдарынан
болатын маңызды бұрмалауларсыз қаржылық есептіліктің дайындалуы мен сенімді ұсынылуы үшін ішкі бақылау жүйесін құру, енгізу
және оны қолдау; тиісті есептік саясатты таңдау және қолдану;
дық есебінің көлемі небәрі
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сондай-ақ

міндеттемелерге

және т.б. қолдану жатады.

негізделген

Бухгалтерлік

бухгалтердік

бағаларды

есепке алудың өзіне тән

міндеттерді тиімді орындауы үшін қаржылық есепке алу кәсібилік, ай-

қындылық, тәуелсіздік, өзектілік, стандарттылық сияқты талаптарға
жауап беруі, сондай-ақ бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп
беру принциптеріне және негізгі сапалық сипаттамаларға сай болуы тиіс.

Әлемдік нарыққа сеніммен шығып,

сенімді инвесторларды

тарту үшін бухгалтерлік есептіліктерді халықаралық стандартқа сай
жаңа сапалық деңгейге көтеру, оның толықтығы мен пәрменділігін
арттыру–өзекті міндет.
ел тәуелсіздігінің

«Экономикалық
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Қазақстан

инновациялық университетінде

жылдығы мерейтойы шеңберінде өтіп жатқан

тұрақсыздық

жағдайындағы

есептік-қаржылық

мәселелер және оларды шешу жолдары» атты ғылыми-практикалық
конференция осынай ділгір тақырыпты көтеруімен осы саладағы
ғалымдардың басын қосқан

маңызды мәжіліс деп білемін.

Осы

ретте алқалы топ қаржылық есеп проблемаларын өз ана тілімізде,
орыс, ағылшын тілдерінде жан-жақты ғылыми негізде, әлемдік стандарттар аясында келелі көтеріп, ой- пікірлерін мен ұсыныстарын ортаға салып, тұжырымдарын дәйектей білді деп ойлаймын.

Тілші: Сұхбатыңызға рахмет!
Әңгімелескен К. ШӘКЕРБАЙҚЫЗЫ

«КИУ –Нарбота
2020» Гранты

С 2015 года в Восточном регионе Казахстана функционирует
программа «КИУ-Нарбота 2020». Инициатором программы
является Казахстанский инновационный университет.
Цель программы – поддержка молодежи в получении качественного профессионального образования, через грантовое
финансирование от спонсоров программы и содействие в
дальнейшем трудоустройстве выпускников

КИУ.

-БІЗ «НАРБОТАНЫ» ЖЕНІП АЛДЫҚ!
-ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!

Присвоение грантов осуществляется членами попечительского совета. В текущем 2016-2017 учебном году обладателями
грантов «КИУ-Нарбота 2020» стали победители предметных
олимпиад и конкурсов научных проектов, проводимых в университете в 2015-2016учебном году, а так же победители городских и областных олимпиад, конкурсов и соревнований.
Ученый совет КИУ поздравляет Мухаметжанову Аиду,
Мұратову Айзаду, Бейсембаеву Акерке, Ахметову Айдану,
Курмашева Максата, Умбетову Даригу, Ерлан Үлпа, Ахметжан Арыстана, Таукенову Жансаю, Мусатаеву Айшу,
Дюсенбаеву Жұлдыз, Мухаметову Айдану, Мажитову Ельназ, Жумагулову Диану, Турсунбекову Асем, Сабыржанову
Дину, Сембинову Айбека, Маутбекову Мадину с получением
гранта «КИУ-Нарбота 2020». Успехов вам в получении профессиональных знаний.
Проректор по УМР, PhD Комбарова А.М
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BUDGETING AS A TOOL FOR
MANAGING THE ENTERPRISE
STRATEGY
Mukhamadiyeva A.А.
Kazakhstan Innovative University, Semey
The attention

of
scientists
is
constantly
directed
to
the
problem
of
formation
and
improvement
of
budgeting
as
one of the tools
of
management,
which
is
now
actively
used
in
practice
of
domestic
e n t e rpr i s e s .
H o w e v e r ,
scientists
still
have not worked
out the unique interpretation and purpose of budgeting and
so often budgeting system does not bring the desired effect
to businesses.
Analysis of the low efficiency of budgeting allows
identifying the main causes of this problem: the lack of clear
purpose of the budgeting system in its implementation in the
enterprise; the gap between the enterprise strategic goals and
objectives of the budgeting system; lack of support for the
process of implementation of budgeting strategy.
Improving the efficiency of budgeting
Today, the business activity of the enterprise characterizes
its ability to develop and implement a strategy aimed at
increasing its value. Successfully managing the process of
implementation of the strategy and monitoring at every stage
allows, in our opinion, the system of budgeting. In our opinion,
budgeting - a planning tool, presented in the form of a budget
system, containing value terms and objectives of the enterprise
working on monitoring, evaluation, analysis and adjustment
process of the implementation of the enterprise strategy to
increase its value for the purpose of effective functioning. The
criterion of effective functioning of budgeting system on the
enterprise is the support of strategy process implementation,
i.e. the possibility to manage by strategy system.
To improve the efficiency of budgeting it is necessary:
- To define the objectives and task of budgeting, the place
of the budgeting system in enterprise management;
- To determine the scheme of the budget process;
- To develop an algorithm-based budgeting.
Goal of budgeting
The main goal of budgeting is to provide a tool planning,
management and monitoring the effectiveness of financial
and economic activity and liquidity of the enterprise, based
on the systematic forecasting of future development through
budgeting.
Conclusion
Improvement of budgeting system through the
implementation of the algorithm of budget making provides the
opportunity to increase efficiency of the enterprise’s strategy
realization, for the following reasons:
- directs at the enterprises strategy realization process and
allows to:
a) orient current activities of structural units (centers
of financial responsibilities) towards the achievement of
strategic goals of enterprise;
b) to manage the process of strategy realization through
the timely monitoring and analysis of factual and planning
indicators, and correction of strategy, based on the timely
managerial decision according to the changing production
conditions.
- sorted system of budget making system will be
concentrated on the increase of enterprise cost.
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Высокое звание - лучшим педагогам
На

заседании ученого совета
Казахстанского инновационного университета, которое состоялось 30 сентября, президент КИУ,
профессор, академик КНАЕН РК
Н.А. Апсалямов вручил аттестат академического профессора
Самаеву Айдару Кабдырахмановичу.
Самаев А.К. в разные годы
работал в органах управления
Семипалатинской области и г.
Семей: советником заместителя главы администрации области,
председателем областного комитета по делам высшей школы, заместителем начальника областного департамента образования,
руководителем аппарата акима г.Семей, начальником комитета
внешних связей и международного сотрудничества, директором
Восточно-Казахстанского регионального филиала партии «Нур
Отан». В течение 15 лет Айдар Кабдырахманович совмещает основную деятельность с работой в системе высшего образования.
В декабре 1993 года защитил диссертацию на соискание ученой
степени кандидата исторических наук в Московском институте
молодежи (ныне Московский гуманитарный университет). В сентябре 1999 года решением Президиума ВАК МОН РК Самаев А.К.
прошел переаттестацию в ученую степень к.и.н., доктора Ph.D.
Преподает дисциплины «Современная история Казахстана», «Политология», « Религиоведение», «История туризма». Является
заместителем председателя государственной аттестационной комиссии по специальности « Туризм».
Айдар Кабдырахманович - высококвалифицированный специалист. Занятия проводит на высоком научно-методическом уровне.
В учебном процессе использует современные интерактивные методы обучения. По его инициативе студенты проходили практику
в акимате г.Семей, комитете внешних связей и международного
сотрудничества, в туристских комплексах г. Семей.
Вместе со
студентами специальности « Туризм» неоднократно выезжал в
город Алматы на международную туристскую выставку. Под его
руководством студенты организовывали экскурсии для иностранных гостей, приезжавших в наш город. Студенты специальности
« Туризм» трудоустроены полностью, работают не только в Казахстане, но и в странах дальнего зарубежья. Шешукова Евгения – работает в турфирме Австрии, Хамидулина М.-в Австралии, Яблоков
А. –на о. Пхукет, Тайланд.
Научно-исследовательская работа является одним из главных
аспектов деятельности Самаева А.К., результаты исследований
опубликованы в сборниках международных и республиканских
научно-практических конференций не только в Казахстане, но и в
странах СНГ и зарубежных изданиях.
Айдар Кабдырахманович – коммуникабельный, умеет наладить
творческие отношения, как с коллегами, так и со студентами.
Самаев А.К. – член партии «Нур Отан». В течение многих
лет является активным участником общественной жизни г.Семей.
Читает лекции, проводит конференции, семинары, круглые столы
перед общественностью города, членами информационно-пропагандистских групп региона по разъяснению основных положений
ежегодных Посланий Президента Н.А. Назарбаева народу Казахстана.
За вклад в укрепление внутриполитической стабильности, активную гражданскую позицию, поддержку избранного страной курса
на создание экономически стабильного государства награжден
грамотами
Акима г. Семей, благодарственными письмами областного управления по туризму.
Человек удивительно трудолюбивый, преданный высшей школе, инициативный и широко мыслящий, Айдар Кабдырахманович
пользуется заслуженным авторитетом у профессорско-преподавательского состава университета.
И в этот радостный и светлый день коллектив КИУ поздравляет
его с замечательным событием – присуждением высокого академического звания, желает доброго здоровья, новых успехов в научной и педагогической деятельности.
Беспаева Г.К., ученый секретарь КИУ, к.п.н., доцент

Азыхан (Абдрахманова) Асель –

выпускница КАЗФЭИ,
генеральный менеджер департамента развития бизнеса, Банк «Астаны».

Уважаемый Айдар Кабдырахманович!
От всей души примите искренние поздравления с присвоением Вам звания – профессора КИУ.
Несмотря на то, что специальность «туризм»

была новой для института, и наш выпуск был первым, за время

учебы в вузе мы в полной мере смогли овладеть всеми необходимыми знаниями благодаря таким педагогам как

Я

помню, как

Вы

Вы.

с ресторанным делом, ор-

знакомили нас

ганизовывали поездки на различные выставки по туризму, обеспечили прохождение практики в государственных учреждениях, гостиницах.

Всегда

подчеркивали, что нам необходимо

делать уклон на иностранные языки.

Благодаря

такой подго-

товке я не испытываю трудностей на нынешнем месте работы,
хотя она не связана с моей основной специальностью.

Вы помогли

мне не только увидеть завтрашний день, но и под-

готовили к нему.

Желаю Вам

крепкого здоровья, вдохновенного труда, благо-

получия и процветания и талантливых последователей.

КИУ моими глазами
Что

вы знаете о страхе

нового учебного заведения,
коллектива?

После

окон-

чания колледжа вопрос о
выборе университета встал

перед о мною очень остро.

Ведь это очень важно–
добрать
и

достойный

получить

знания.

Я

поВУЗ

качественные

вместе с мамой

побывала во многих уни-

верситетах нашего города,
но все же меня с первой
минуты посещения привлек
университет

КИУ. В нашем

учебном заведении созданы
все необходимые
образования.

Мне

для

получения

условия
хорошего

очень повезло, ведь мой коллектив оказал-

ся очень дружным, каждый по-своему хорош.

В

группе меня

встретили тепло, к моему большому счастью в моей группе
оказались лишь положительные ребята.

Куратор

нашей

группы

–Асет Турсынгалиевич

молодой

специалист, однако он быстро нашел общий язык с каждым из
нас.

Асет Турсынгалиевич

прекрасно справляется со своими

кураторскими обязанностями.

Занятия

у нас в университете

проходят интересно, благодаря им я узнала много познавательной и полезной информации. Каждый из преподавателей ответ-

ственно относится к своей работе, постоянно подготавливая к
занятию все необходимые материалы и источники для знаний.

Для

себя я отметила несколько за столь короткое время по-

любившихся мне преподавателей, это:

Талгат Закарьянович,
Гульшарат Амангельдыкызы и Айгуль Бакитовна. Они могут
заинтересовать и привлечь внимание даже самого «ленивого»
студента. Преподаватели, как только можно доступно передают информацию. С первых дней в университете мое внимание
привлекла заведующая кафедрой юриспруденции Анар Аргыновна. Отличительной ее чертой является манера общения, то
как она ведет себя в обществе. Анар Аргыновна – показалась
мне очень сильным человеком, который всегда и при любых
ситуациях четко добивается своих целей. Этого человека несомненно можно назвать лидером. Я ставлю Анар Аргыновну
примером для себя и мотивацией для того чтобы стать такой же
грамотной и разносторонней как она.

И

в конце своего рассказа, мне бы хотелось обратиться ко

всем студентам нашего

ВУЗа, ставьте перед собой конкретные

цели уже сейчас, относитесь к учебе как можно более ответственнее ведь будущее нашего государства зависит во многом
от нас.

«Человеческие

способности безграничны», поэтому

я считаю что нет ничего невозможного, главное непрерывно
идти только вперед!

Маджанова Диана, «Ю-12» тобы
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Тілге

құрмет — елге құрмет!
Тілді өркендету — баршаның ісі. Тіл — тек қарым – қатынас құралы емес, ұлтымыздың биік тұғыры. Бұл ретте біздің
мемлекетіміздің тілге деген жанашырлығы басым. Елбасы
жыл сайынғы халыққа Жолдауында да басым бағыттарының
бірі – мемлекеттік тілді жан – жақты дамытуды басты назарда ұстап келеді. Қоғамда қазақ тілінің мемлекеттік дәрежесін
нығайту ел саясатының басты басымдығы болып қала береді.
Қоғамда, мемлекеттік қолдау мүмкіндігі жоғары салаларда

қазақ тілінің қолданыс аясы едәуір кеңейіп келе жатыр деп
айтуға негіз бар. Қазіргі қоғамымызда жастардың белсенділігі жоғары. Жастарға баса назар аудару арқылы тіл саясатын
жүргізу мол жемісін береді деп ойлаймын.
Еліміз тәуелсіздік алғалы бері төл тіліміз мемлекеттік мәртебеге ие болып, қолданыс өрісі кеңейді. Қазіргі таңда өнер,
әдебиет, мәдениет, баспасөз, радио, теледидарымыз 90 - жылдарға қарағанда әлдеқайда «қазақша сайрап тұр» десек болады. Бұл —біздің мемлекеттік тіліміздің мәртебесінің көтерілгені. Осы уақытқа дейін барлық мүмкін болар оңды - солды
жағдайды жете бағамдай отырып жүргізілген мемлекеттік тіл
саясатының нәтижесі.
«Ана тілі дегеніміз – сол тілді жасаған, жасап келе жатқан
халықтың баяғысын да, бүгінгісін де, болашағын да танытатын, сол халықтың мәңгілігінің мәңгілік мәселесі. Ана тілін
тек өгей ұлдары ғана менсінбейді, өгей ұлдары ғана аяққа басады» деп ұлы жазушы Ғ. Мүсірепов айтқандай елдің болашағын, тілдің болашағын сақтау— баршаның міндеті. Қазіргі
жаһандану кезеңінде еліміздің ақпараттық кеңістігін әлемдік
стандарттарға сай кеңейте отырып, мемлекеттік тілді ұлттық
қауіпсіздіктің маңызды бір нысаны ретінде жетілдіруді және
қорғауды қамтамасыз еткеніміз абзал.
«Тарих және этносаясат» кафедрасының
аға оқытушысы
Ошан Гүлшарат Амангелдіқызы

«Ана тілім» —ардағым!
Мен Жұмағұлова Диана, «Ю –
12» тобының студентімін. Бірінші

ҚИУ СҮ лидерінің көпшілік

2016 жылдың
қазан
айының 12ші жұлдызында Қазақстан
Инновациялық
Университетінде
«ҚИУ

ша бітірдім.

Мен

өзімнің ана тілімді

орысша оқысам да жетік меңгердім,
үйде де, түзде де туған тіліммен тілдесуге тырысамын.

Менің ойымша әрбір адам өз тілін

ұмытпауы тиіс, өздерінің ана тілдерімен мақтанулары қажет деп санаймын.

Сондықтан да қазақ тілінде мен әрдайым сөйлейтін бола– менің ана
тілім. Қазақстан Республикасында тұратын әр азамат мемлекеттік
тілімізде, қазақ тілінде сөйлей білулері тиіс.
Әрбір ұлт өкілдердің өзінің ана тілі– ерекше бай тіл, туғалы бері әр
адам баласы, өзінің ана тілінде бала кезінен бері сөйлеу біле бастаған
тілі, ана тілі ол біздің ақ сүт бергендей анамыз. Әр ұлттың өзінің ана
тілі бар, ана тілдеріне қатысты көптеген тән қасиеттері болады.
Ғабит Мүсірепов – қазақтың атақты халық жазушысы ана тілі
туралы: «Ана тілінен айырылған адам– өз халқы жасаған мәдени
мұраның бәрінен құралақан қалады» деп асыл пікір қалдырған.
Шынында да осындай керемет ой -пікірлері, мақал – мәтелдердің
тобықтай түйіні нақты дұрыс жеткізілген, қазақ халқына өздерінің
ана тілдерін сыйлауға, құрметтеуге ынталандырған, аса зор құрметпен қараған өздерінің ана тілідеріне, өздерінің ана тіліне шексіз сүйіспеншіліктерін көрсеткен.
«Ана тілі – халық боп жасағаннан бері жан дүниеміздің айнасы, өсіп – өніп түрлене беретін, мәңгі құламайтын бәйтерегі», – деп
Жүсіпбек Аймауытов айтқандай елін, жерін сүйетін әрбір парасатты
азаматтың көкірегінде ана тіліне сүйіспеншілік, мақтаныш мәңгі-бақи баянды болуы керек.Сонда өз жері, өз тілі және т.б. рәміздері
бар Тәуелсіз еліміз «Мәңгілік ел» болып жасай береді.
Жұмағұлова Д. Ю-12 топ студенті
мын, өзімнің ана тілімді құрметтеймін, өйткені қазақ тілі
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СҮ

лидерінің
көпшілік алдында сөйлеу
шеберлігі»
атты
семинар-тренинг
өтті.
Тренинг ұйымдастырушылары - әлеуметтік және тәрбие ісі
жөніндегі проректор - Бухаева Анар Аргыновна және ҚИУ
СҮ мүшелері - Бахытбеков Азамат және Арманқызы Әмина.
Бұл іс-шарада университетіміздің белсенді де жанашыр студенттері
қатысқан
болатын.
Тренинг
барысында студенттердің
көпшілік
алдында
сөйлеу шеберлігінің
тәжірибелік
аспектілері, сахнада өзінөзі ұстаудың этикалық нормалары және
көпшіліктің назарын
баурап алу әдістері
талқыланды.
Тренинг қорытындысы бойынша қатысушылар тәжірибелік
жаттығулар орындап, көпшілік алдында сөйлеудің табысты
технологияларымен танысты.

СҮ мүшесі, «ПС-31» тобы
Арманқызы Әмина

сыныптан бастап орыс мектебінде
оқыдым, тоғызыншы мектепті орыс-

алдында сөйлеу

шеберлігі

III

халықаралық «Алтай-Азия —2016»
білім беру форумы
2016 жылдың 21-25 қыркүйек аралығында РФ Барнауыл қаласындағы Алтай мемлекеттік университетінде«Евразиялық ғылыми әлем – жаңа бастаулар мен келешек жетістіктер» атты Алтай-Азия 2016 III халықаралық ғылыми
форум» өтті. Форумда ҚИУ студенттері «Халықаралық диалог және Азия
аумағындағы халықаралық жастар ынтымақтастығы» алаңында белсенділік
танытты. Форум аясында Ресей Федерациясы, Азия және Еуропа мемлекеттерінің алдыңғы қатарлы жоғарғы оқу орындарының ғылыми сарапшылары өз
баяндаламаларын оқыды.

Форумда Қазақстан

инновациялық университет атынан тәрбие істері

жөніндегі проректор, саяси ғылымдар докторы
денттері
сты.

Бұл

А.А. Бухаева және 2 курс стуБілімжан Бласбаев, Серік Ахмеджанов, Айсұлтан Балтабаев қаты-

форум

Ресей Федерациясы

білім және ғылым министрлігінің,

ЕвразиБРИКС желілік университетінің, Ресей
ассоциасының, Азия университеттері ассоциа-

ялық университеттер ассоциасының,
классикалық университеттер
сының қолдауымен өтті.

Форум

бағдарламасы өте қызықты және танымды болды.

Біз Алтай

ай-

м а ғ ы н ы ң
тарихымен,
м ә д е н и

-

етімен, салтдәстүрімен
және тамаша
табиғатымен
таныстық.

Біз

көптеген

жаңа достар
таптық.
форум
емес, бейресми жағдайда да

сына

Біз

барығана

Ресей Федерациясындағы, ТМД аумағындағы
жоғары оқу орындарымен тәжірибемен алмасуда болдық.
Біз Азиялық студенттер форумы «Алтай-Азия 2016» сияқты ауқымды форумға қатысқанымызға қуаныштымыз.
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АБАЙ ТОПЫРАҒЫНА САЯХАТ
10 қыркүйек күні «Педагогика, психология және дизайн»
кафедрасының «ПП-41» және «ПС-11» тобы мен кафедра
оқытушысы Эльмира Назаровнаның жетекшілігімен Абай
топырағына саяхатқа аттандық. Біз отырған кішігірім автобус Семей қаласынан шығып батысқа қарай жол тартты. Күн
шайдай ашық, аспанда шөкімдей бұлт жоқ. Асфальт жолмен
зулап келеміз. Бәріміз Абай атамыз туып-өскен, бала кезінде
асыр салып ойнаған жерлерді жылдамырақ көруге асықтық.
Себебі бұл біздің Абай жері—Жидебайға алғаш сапар шегуіміз.
Сонымен бірге біздің көлікте саяхат жүргізуші де болды. Біз
ол кісінің әр сөзін қалт жібермей тыңдап отыруға тырыстық,
себебі ол тарих тылсымынан сыр шерткен ұлы дала, онда дүние есігін ашқан ғұламаларымыз туралы кеңінен әңгімелеп
отырды. Шамамен бір сағаттан кейін біз «Күшікбай» асуына келіп жеттік. «Күшікбай асуы»–Семейден 51 шақырым
қашықтықта орналасқан Арқалық тауынан асатын тұсы.
Арқалық тауының биік төбе басында Күшікбай батыр жерленген. Жоңғар басқыншыларына қарсы күрескен белгілі батырларымыздың бірі. Жол-жөнекей мәрмәрдан кескінделген
«Еңлік-Кебек» ескерткішіне тоқтадық. Бұл ескерткіш бүгінгі
ұрпаққа ерекше қастерлі. Осы ескерткішке ат шалдырған біз
Ақшоқы тауында орналасқан Құнанбай әулетінің зиратына
аялдап, бабалар рухына тағзым еттік. Түске таман біз Мұхтар Әуезовтың мұражайы орналасқан «Бөрлі» деген жерге
келіп тоқтадық. Ол жерде Мұхтар атамыздың өмірі мен еңбектері жайлы көп мағлұмат алдық.
Ал түс ауа өзіміз сондай асыға күткен, көрсем ғой деп құмартқан Жидебайға да келіп жеттік. Бізге ұнағаны –
адамдардың қонақжайлылығы, ауасының тазалығы, келушілердің
көптігі. Абай мұражайы– экспонатқа өте бай екен. Алдымен терезесі шығысқа қараған ас үйін, содан соң қонақ қабылдайтын бөлмесін, ауызғы бөлмелерін аралап көрдік. Ұлы адамның ұстаған самауырыны, қолданған жеке заттары, жұмыс үстелі – бәрі де «Абай
аталарың осындай ұлы, дана адам болған» деп тұрғандай көрінді
.Ұлылар мекенінің ұлағатына бой алдыра жүріп, қайтар уақыттың
қалай келіп қалғанын да аңғармай қалыппыз. Бүкіл адамзаттың
асыл қазынасына айналған Абайдай ұлы тұлғамыздың мекенін
өз көзімізбен көріп,ерекше әсер алып қайтудың өзі– біз үшін үлкен
мәртебе.

Празднование «Дня Бухгалтера» в Университете!
В Казахстанском Инновационном Университете 07.10.2016 г.
«Учет и туризм» был организован праздничный концерт,
посвященный «Дню бухгалтера». Открывала данное мероприятие
студентка группы «У-22» Мухажанова Индира с замечательной
композицией: «Современное попурри».
В этот день бухгалтеров нашего университета поздравляли студенты других специальностей. Каждое поздравление сопровождалось музыкальными номерами. Так, студенты групп: «ИЯ-32» Кусаева Диана и
«ТУ-32» -Хамитова Диана зажгли зрительную
аудиторию, исполнив испанский танец. А студент Рамазанов Еркекафедрой

ҚИУ-дың «ПП-41» топ
Мұқышева Еркежан

студенті
денты группы «У-12» - Аманбаева
Аида c песней «Улыбайся» и «Ф21» Ахметханов Нуржан, Темірбекова Фариза с музыкальной композицией. Музыкальным подарком от
студентов специальностей «Финансы» и «Информационные системы»
стало выступление студентов групп

«ИС-42» Шалқарова Нурсляма и
«Ф-22» Набидоллаевой Айгерим с
зажигательным танцем.
«Студент группы «ТУ-32», Ди-

булан порадовал

пломант

зрителей

коллективов

музы-

компо-

кальной

«Көңіл

зицией

толқыны», заставил всех с восторгом
и

слушать

наслаждаться

восхитительной
музыкой

казах-

ской домбры.

Концертную
продолжили
ступрограмму

городских

конкурсов

са- Рзабаев Думан
бухгалтеров КИУ с их
художественной

модеятельности
поздравил

профессиональным праздником и от имени студентов своей специальности, исполнил песню.

Изюминкой данного концерта было выступление студентов групп
У12-42, которые исполнили зажигательный танец.
Данное мероприятие показало разносторонность бухгалтеров
и сплоченность всех студентов Казахстанского Инновационного
Университета.
В общем, праздничный концерт ко Дню Бухгалтера удался на
славу!!!
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ҰСТАЗДАРҒА

ҚҰДІРЕТТІ ҰСТАЗ

Жақында көрген едім түсім деймін,
Аян беріп кеткен бе түсінбеймін?
Жүзінде қасиетті белгісі бар,
Қуанышқа болжаймын мүсіндеймін.
Ұстаздар бар Ыбырайша жарық шашқан,
Зерттеп келеді түрлі ғылым жалықпастан.
Абайша айтсақ, үйретуден шәкірт досқа,
Ұстаздар ғой, ақырын жүріп анық басқан.
Сарқып бізге сөздеріңді сыр тұнған,
Жігеріңді толқындардай бұлқынған
Даналықпен жанымызға нұр құйып,
Сіңіруге бойымызға ұмтылған.

«Ұстаз болу – өз уақытыңды аямау,
өзгенің уақытын аялау»
/Жан Жак Руссо/.

Шын ұстаз – ұстаз болуды
Қиындығымен қызығы бірге

балалық шағынан армандайды.
жүретін осынау мамандықтың
шынайы иесі болу үшін көп қиындықтардан өтеді. Қиын дейтінім: әр сабағына жете дайындалып, балаларға білім беріп
қана қоймай, тәлім – тәрбие беру, өмірге икемдеу, адалдыққа
баулу, адамгершілік қасиеттерді бойына дарыту оңай шаруа
емес. Мен өзім де ұстаз мамандығын таңдап, болашақта
мұғалім болғым келеді. Әрине, бұл–бала кездегі арманым. Семей қаласы, Қазақстан инновациялық университетінің оқытушыларына қажымас қайрат, шығармашылық табыс тілей
отырып Білім көшін жылжытып келе жатқан ұстаздар қауымының құрметі арта берсін дегім келеді!
ҚИУ «ПС-11» топ
студенті Қуандықов Әлібек

Қазақстан инновациялық
«ПС-21» топ
студенті Хатамуллаева Талшын
университетінің

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!
Қазақстан инновациялық университетінің
студенттерінің өзін-өзі басқару үкіметінің

ҚИУ-да студенттердің өзін өзі басқару ұйымының Көшбасшысы сайланды!
Ол «ВТ-21» тобының 2-ші курс
студенті Бласбаев Білімжан Сейлғазыұлы

президентін сайлауы

2016 жылдың қазан айының 25 жұлдызында Қазақстан
инновациялық университетінің
студенттерінің өзін-өзі басқару
үкіметінің президентін сайлауы өтті. Президенттікке үміткер ретінде 2 курс оқитын 4
студент ниет білдірді. Қазан
айының бас кезінен бастап өздерінің сайлау алды бағдарламаларын іске асырды. Былтырғы өткен сайлауда сәтсіздікке
ұшыраған университтің қоғамдық жұмыстарының белсенді қатысушылары «ИС-21»
тобының студенті Бласбаев
Білімжан мен «ИЯ-22» тобының студенті Ахметжанов Серік,
Юристпруденция кафедрасының белсенді студенттері «Ю-21»
тобының
студенттері
Саятов Мұхтар және
Мүбараков Бахтияр
үміткер болып саналды.
Сайлау комиссиясы 25 қазан күні сағат
9.00 ден 13.00 ге дейін
өз жұмысын атқарды.
334 студент өз дауысын таңдаған үміткерге берді.
Ғылым секторының басшысы Комбарова Данара
Студеннтер ұйымының президенті Жанғазин Берікхан
ИННОВАЦИЯ - БОЛАШАҚ
Редакция мекен-жайы: Семей қ-сы,
Байсейітов көшесі, 5
Байланыс тел.: 8(7222)565813
info@kiu.kz
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-Армысыздар,
құрметті Қазақстан
Инновациялық Университетінің студенттері! Менің ойымша, университет- ол тек
ғимарат емес, ол- ең алдымен адамдар,
яғни біздермен Сіздер. Университетке
келген әрбір күн ол біздің естен кетпес
қызықты шақтарымыз болып есептеледі.

Біздің

университетімізде не болып жатса

да, оны

тек жақсы жақтан бағалау

ке-

рек деп ойлаймын. Өйткені сенің жаныңда

сені әрдайым қолдайтын ұстаздарың мен
студент достарың бар.

Мен – Бласбаев Білімжан Сейлға«Есептеу технология және бағдарламалау» мамандығының 2 курс студентімін. Қазақ
айының 28 жұлдызында Студенттік басқарма ұйымының президенті
атандым. Әрбір студент университет өміріне белсене қатысуы керек.
Мен бұдан былай СПКИУ –дің жаңа сайланған президенті ретінде 3
бағытпен жұмыс істеймін.
•	Ғылыми бағыт :
1.	Мектеп оқышылары, яғни абитуриеттерге арналған үгіт –
насихат жұмыстарын белсенді жүргізу.
2.	Біздің университетімізде оқытылатын мамандықтардың
кәсіби мамандарын жиі шақырып, тренингтер өткізу.
•	Спорттық бағыт:
1.	Университет қабырғасында спорттық іс- шаралар өткізу.
2.	Спорттың денсаулыққа пайдасы туралы түсіндірме жұмыстарын жүргізу.
•	Еңбек бағыты:
1.	Студенттерді университеттің дүние- мүлкін ұқыпты ұстап,
бүлдірмеуге шақыру. Келеңсіз жағдайлар орын алғанда, жауапкершілікке тарту және т.б.
Біздің әрқайсысымыз университет секілді үлкен отбасының мүшелеріміз. Мен ҚИУ-да студенттердің көшбасшы ретінде оның қоғамдық – әлеуметтік өміріне белсене қатысатын боламын.
зыұлы.

Қазақстан

инновациалық унверситетінің
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